
Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
Odloučené pracoviště: Protzkarova 33

Váš dopis zn.:
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Spisová zn.: 
Počet listú/příloh: 
Vyřizuje:
Telefon:
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IVIUUH-SZP/70265/2016/KrčJ 
Spis/ 13392/2016/4
2/0
Krčma Jan 
572525840
jan.krcma@mesto-uh.cz
06.10.2016

Toto rozhodnutí nabylo právní 

dne; j$'

a Js vykonatelné dne;

V Uh. Hradišti dne:

mjyh .-plSvSOsOk

ROZHODNUTI

o povolení kácení dřevin dle ustanovení § 8 odst. 1 a uložení náhradní výsadby dle § 9 odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního 
úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 75 odst. 1 
písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále 
jen zákon), na základě provedeného správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění (dále jen správní řád), k žádosti Města Uherské Hradiště, IČ: 00291471, se sídlem Masarykovo nám. 
19, 686 01 Uherské Hradiště (dále jen žadatel) ze dne 20.09.2016

I. povoluje
Městu Uherské Hradiště, IČ: 00291471, se sídlem Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště 

kácení dřevin rostoucích mimo les dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a

Číslo Taxon (český a latinský název) Obvod kmene ve výšce 
130 cm nad zemí (cm)

Parcelní
číslo

Katastrální
území

1 Javor mléč (Acer platanoides) 120 544/200 Uh. Hradiště
2 Bříza bělokorá (Betula pendula) 132 544/191 Uh. Hradiště
3 Bříza bělokorá (Betula pendula) 88 544/191 Uh. Hradiště
4 Bříza bělokorá (Betula pendula) 94 544/191 Uh. Hradiště
5 Borovice vejmutovla (Pinus strobus) 110 544/149 Uh. Hradiště
6 Javor klen (Acer pseudoplatanus) 141 544/109 Uh. Hradiště
7 Javor mléč (Acer platanoides) 85 544/102 Uh. Hradiště
8 Javor mléč (Acer platanoides) 170 544/102 Uh. Hradiště
9 Javor mléč (Acer platanoides) 82 544/122 Uh. Hradiště
10 Javor klen (Acer pseudoplatanus) 94 544/122 Uh. Hradiště
11 Javor jasanolistý (Acer negundo) 122 544/124 Uh. Hradiště
12 Javor jasanolistý (Acer negundo) 110 544/124 Uh. Hradiště
13 Ořešák královský (Juglans regia) 94 544/124 Uh. Hradiště
14 Lípa srdčitá (Tlila cordata) 129 544/246 Uh. Hradiště
15 Lípa srdčitá (Tlila cordata) 148 544/246 Uh. Hradiště
16 Smrk ztepilý (Picea abies) 100 544/81 Uh. Hradiště
17 Javor klen (Acer pseudoplatanus) 173 544/72 Uh. Hradiště
18 Hlošina úzkolistá (Elaeagnus angustifolia) 132 544/72 Uh. Hradiště
19 Hlošina úzkolistá (Elaeagnus angustifolia) 107 544/72 Uh. Hradiště
20 Bříza bělokorá (Betula pendula) 91 544/158 Uh. Hradiště
21 Smrk ztepilý (Picea abies) 126 544/181 Uh. Hradiště
22 Bříza bělokorá (Betula pendula) 97 544/207 Uh. Hradiště
23 Smrk ztepilý (Picea abies) 104 544/214 Uh. Hradiště
24 Modřín opadavý (Larix decidua) 97 597/3 Uh. Hradiště
25 Borovice černá (Pinus nigra) 132 597/1 Uh. Hradiště
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26 Smrk pichlavý (Picea pungens) 98 544/60 Uh. Hradiště
27 Javor stříbrný (Acer saccharínum) 188 544/31 Uh. Hradiště
28 Bříza bělokorá (Betula pendula) 116 544/1 Uh. Hradiště
29 Smrk pichlavý (Picea pungens) 91 544/1 Uh. Hradiště
30 Borovice lesní (Pinus sylvestris) 110 544/1 Uh. Hradiště
31 Javor mléč (Acer platanoides) 170 544/1 Uh. Hradiště
32 Hlošina úzkolistá (Elaeagnus angustifolia) 97 544/165 Uh. Hradiště
33 Borovice lesní (Pinus sylvestris) 116 544/115 Uh. Hradiště

v termínu od 1.11. do 31.3.

II. ukládá
Městu Uherské Hradiště, IČ: 00291471, se sídlem Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště

náhradní výsadbu dle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a 
to v rozsahu:

Počet Taxon (český a latinský název) Velikost Pare. číslo Katastrální
území

3 ks Javor babyka (Acer campestre) OK 12-14 544/5, /81, /158 Uh. Hradiště
7 ks Javor mléč (Acerplatanoides) OK 12-14 544/31, /235, /91, /149, 

172, /181, 597/11
Uh. Hradiště

2 ks Jírovec maďal (Aesculus 
hippocastanum)

OK 12-14 544/66, /66 Uh. Hradiště

3 ks Kaštanovník setý (Castanea sativa) OK 12-14 5441), 130, 597/1 Uh.Hradiště
1 ks Moruše bílá (Morus alba) OK 12-14 544/1 Uh.Hradiště
9 ks Třešeň ptačí (Prunus avium Plena) OK 12-14 544/1, 129, 148,144,

/149, /86,172, /169,
597/1

Uh. Hradiště

6 ks Dub letní (Quercus robur) OK 12-14 544/1, /102, /124, /91, 
/181, 597/11

Uh. Hradiště

16 ks Lípa srdčitá (Tlila cordata) OK 12-14 544/59, /59, /60, /15,
/96, /96, /96, /96, /109, 
/120, /136, /81, /165,
/165, /158, 597/1

Uh. Hradiště

4 ks Jilm vaz (Ulmus laevis) OK 12-14 544/1, /40, /124, 597/1 Uh. Hradiště
4 ks Jilm habrolistý (Ulmus minor) OK 12-14 544/1, /I, /81, 597/1 Uh.Hradiště
4 ks Jabloň (Malus sp.) vysokokmen 544/71, /167, /186,

597/4
Uh.Hradiště

3 ks Hrušeň (Pyrus sp.) vysokokmen 544/86, /81, 176 Uh.Hradiště
2 ks Třešeň (Prunus sp.) vysokokmen 544/102, /124 Uh.Hradiště

Náhradní výsadby budou provedeny do 12 měsíců od pokácení dřevin. Při výsadbě budou použity 
sazenice s kořenovým bálem, v případě ovocných stromů prostokořenné sazeníce a stromy budou 
ukotveny 3 kůly.

Současně se ukládá následná pěče o vysazeně dřeviny v délce trvání 5 let od jejich výsadby, 
v případě jejich úhynu budou tyto znovu vysazeny.

Účastnici řízení podle ust. ^ 27 odst. 1 správního řádu:
Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

Odůvodnění;
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního 
úřadu a životního prostředí obdržel dne 20.09.2016 žádost Města Uherské Hradiště, IČ: 00291471, se 
sídlem Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště (dále jen žadatel) o povolení ke kácení 34 ks dřevin 
(5x javor mléč, 1x vrba Matsudova, 6x bříza bělokorá, 1x borovice vejmutovka, 2x lípa srdčitá, 3x smrk 
ztepilý, 2x borovice lesní, 1x borovice černá, 3x javor klen, 2x javor jasanolistý, 1x ořešák královský, 3x 
hlošina úzkolistá, 1x modřín opadavý, 2x smrk pichlavý a 1x javor stříbrný) z důvodu jejich špatného 
zdravotního stavu nebo rostou na nevhodných místech.
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Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště, jako místně a věcně 
příslušný orgán státní správy ochrany přírody v souladu s ust. § 61 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění a §§ 76 a 77 zákona dne 20.09.2016 oznámil všem známým účastníkům řízení, že v dané 
věci bylo dle ust. § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno dnem podání žádosti správní řízení ve věci vydání 
rozhodnutí ve smyslu ust. §§ 8 a 9 zákona. O zahájení řízení byl vyrozuměn spolek Chraňme zeleň z.s. a 
Česká společnost ornitologická. Pouze spolek Chraňme zeleň z.s. se dopisem ze dne 21.09.2016 do řízení 
přihlásil. Současně bylo správním orgánem v dané věci nařízeno ústní jednání spojené s místním šetřením, 
které se konalo dne 04.10.2016. Tohoto jednání byli přítomni a k řízení se vyjádřili všichni známí účastníci 
řizení, v tomto případě žadatel a spolek Chraňme zeleň z.s.

Původně žadatel požadoval o vydání povolení ke kácení 34 ks dřevin, ale do protokolu o ústním jednání 
spojeném s místním šetřením ze dne 4.10.2016 uvedl, že svoji žádost o povolení ke kácení dřeviny vrba 
Matsudova s obvodem kmene 157 cm, měřeným ve výšce 130 cm nad zemí a rostoucí na pozemku parc.č. 
544/204 v k.ú. Uherské Hradiště bere zpět z důvodu, že tato dřevina bude ořezána na torzo a ponechána 
pro případný výskyt zvláště chráněných saprofágních druhů brouků. Dále během ústního jednání 
spojeného s místním šetřením účastník řízení - spolek Chraňme zeleň z.s. požadoval, aby k případnému 
kácení dřeviny smrk ztepilý rostoucí na pozemku parc.č. 544/2014 v k.ú. Uherské Hradiště z důvodu, že 
roste v těsné blízkosti bytového domu, se také vyjádřili obyvatelé tohoto BD, kteří mají své byty situované 
k předmětnému stromu. V případě, že alespoň nadpoloviční většina bude s vydáním povolení ke kácení 
této dřeviny souhlasit, také účastník řízení Chraňme zeleň z.s. nebude mít k povolení kácení smrku 
ztepilého dalších připomínek.

Správní orgán zvážil všechny doposud shromážděné podklady, tj. podklady předložené žadatelem (žádost, 
„Projekt péče o stromy ve městě Uherské Hradiště", v rámci kterého proběhlo hodnocení dřevin na sídlišti 
Štěpnice, zpracovaný firmou SAFE TREES, s.r.o. ke dni 30. 11. 2015, „Návrh sadových úprav sídliště 
Štěpnice 2. etapa" zpracovaný společností FLORSTYL s.r.o. a vyjádření členů bytového družstva Vega 
Štěpnická č.p. 1113 ke kácení smrku na parcele 544/214 v k.ú. Uherské Hradiště) a protokol o ústním 
jednání spojeným s místním šetřením spolu s vyjádřením účastníků řízení a přitom dospěl k závěru, že se 
záměrem kácení dřevin uvedených ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí lze v souvislosti s ust. § 8 odst. 1 
zákona souhlasit.

Podle § 8 odst. 1 zákona je ke kácení dřevin nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Toto povolení lze
vydat pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení jejich funkčního a estetického významu:
- Javor mléč (obvod kmene 120 cm, parc.č. 544/200 k.ú. UH) - defektní větvení, hniloba kmene
- 3x Bříza bělokorá (obvod kmene 132, 88 a 94 cm, parc.č. 544/191 k.ú. UH) - Infekce kmene, 

prosychání koruny
Borovice vejmutovka (obvod kmene 110 cm, parc.č. 544/149 k.ú. UH) - špatný zdravotní stav, 
dynamicky prosychá

- Javor klen (obvod kmene 141 cm, parc.č. 544/109 k.ú. UH) - tlaková vidlice v kosterním větvení, 
infekce kosterního větvení

- 2x Javor mléč (obvod kmene 85 a 170 cm, parc.č. 544/102 k.ú. UH) - tlaková vidlice od báze, 
nevhodná struktura větvení, defektní roub

- Javor mléč (obvod kmene 82 cm, parc.č. 544/122 k.ú. UH) - prosychá, infekce kosterních větví
- Javor klen (obvod kmene 94 cm, parc.č. 544/122 k.ú. UH) - infekce kosterního větvení, zlomy v 

koruně
- 2x Javor jasanolistý (obvod kmene 122 a 110 cm, parc.č. 544/124 k.ú. UH) - tlaková vidlice od báze, 

infekce báze kmene
- Ořešák královský (obvod kmene 94 cm, parc.č. 544/124 k.ú. UH) - infekce kmene a větví
- 2x Lípa srdčitá (obvod kmene 129 a 148 cm, parc.č. 544/246 k.ú. UH) - infekce báze kmene, 

podezření na infekci kořenů
- Smrk ztepilý (obvod kmene 100 cm, parc.č. 544/81 k.ú. UH) - roste v blízkosti objektu a zpevněných 

ploch
- Javor klen (obvod kmene 173 cm, parc.č. 544/102 k.ú. UH) - nevhodná struktura větvení, tlaková 

vidlice od báze
- 2x Hlošina úzkolistá (obvod kmene 132 cm, parc.č. 544/172 k.ú. UH) - nakloněný kmen, infekce báze 

kmene a větví
- Bříza bělokorá (obvod kmene 91 cm, parc.č. 544/158 k.ú. UH) - tlaková vidlice od báze kmene

Smrk ztepilý (obvod kmene 126 cm, parc.č. 544/181 k.ú. UH) - roste v blízkosti BD, odlomený vrchol 
stromu
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Bříza bělokorá (obvod kmene 97 cm, parc.č. 544/207 k.ú. UH) - suchý strom
- Smrk ztepilý (obvod kmene 104 cm, parc.č. 544/214 k.ú. UH) - roste v těsné blízkosti BD
- Modřín opadavý (obvod kmene 97 cm, parc.č. 597/3 k.ú. UH) - dynamicky prosychá, infekce kmene 

Borovice černá (obvod kmene 132 cm, parc.č. 597/1 k.ú. UH) - tlaková vidlice v koruně, infekce, 
dynamicky prosychá

- Smrk pichlavý (obvod kmene 98 cm, parc.č. 544/60 k.ú. UH) - tlaková vidlice v kosterním větvení
- Javor stříbrný (obvod kmene 188 cm, parc.č. 544/31 k.ú. UH) - infekce kosterního větvení 

Bříza bělokorá (obvod kmene 116 cm, parc.č. 544/1 k.ú. UH) - infekce kmene
- Smrk pichlavý (obvod kmene 91 cm, parc.č. 544/1 k.ú. UH) - vtěsná blízkosti zpevněných ploch, 

infekce kmene
Borovice lesní (obvod kmene 110 cm, parc.č. 544/1 k.ú. UH) - infekce, dynamicky prosychá

- Javor mléč (obvod kmene 170 cm, parc.č. 544/1 k.ú. UH) - tlaková vidlice v kosterním větvení 
Hlošina úzkolistá (obvod kmene 97 cm, parc.č. 544/165 k.ú. UH) - vyvíjející se tlaková vidlice 
Borovice lesní (obvod kmene 116 cm, parc.č. 544/115 k.ú. UH) - prosychá, blízko objektu, nakloněný 
kmen

Po zvážení důvodů kácení dřevin, což je zhodnocení jejich zdravotního stavu a s tím spojeným 
vyhodnocením jejích funkčního a estetického významu správní orgán dospěl k závěru, že s uvedeným 
kácením lze souhlasit.

Ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin může orgán ochrany přírody uložit žadateli podle § 9 zákona 
přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může 
uložit následnou péči o dřeviny, a to nejvýše po dobu pěti let. Správní orgán proto rozhodl o náhradní 
výsadbě jako kompenzačnímu opatření k odstranění nebo zmírnění ekologické újmy způsobené povoleným 
kácením, jak je uvedeno ve výrokové části III. tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení dle § 81 odst. 1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne 
jeho doručení podat odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním učiněným u Městského úřadu 
Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními přepisy 
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je 
nepřípustné. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu 
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na 
jeho náklady městský úřad.

Ing. Rostislav Novosad
vedoucí odboru stavebního úřadu 
a životního prostředí

Obdrží:
Účastníci řízení:
Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Chraňme zeleň z.s., Jana Blahoslava 371,686 01 Uherské Hradiště

Na vědomí:
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor správy majetku města, oddělení správy komunikací, zeleně a 
ostatního majetku, Ing. Lenka Procházková
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